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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh warna cahaya terhadap 
pertumbuhan, kerapatan stomata dan kandungan klorofil daun tanaman sirih 
merah (Piper crocatum Ruiz and Pav.). Penelitian bersifat eksperimental.  Warna 
cahaya berasal dari 4 lampu tubular neon dan daya delapan watt dengan cahaya 
berwarna putih, merah, biru dan hijau.  Delapan pot tanaman diberi perlakuan 
warna cahaya dalam sebuah chamber tripleks dan dipapar selama 12 jam sehari 
selama delapan minggu.  Pengamatan terhadap pertumbuhan, yaitu tinggi 
tanaman, jumlah daun dan diameter batang dilakukan pada minggu keempat 
hingga kedelapan setelah perlakuan, kerapatan stomata diamati menggunakan 
mikroskop cahaya dan kandungan klorofil diamati melalui metode kromatografi 
kertas dan spektrofotometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum 
warna cahaya mempengaruhi pertumbuhan, cahaya merah memberikan respon 
pertumbuhan yang lebih baik diantara perlakuan warna cahaya yang lain, yang 
meliputi tinggi tanaman (6,83 ± 0,32 cm), jumlah daun (3,38 ± 0,52 helai daun) 
dan diameter batang (0,35 ± 0,05 cm). Akan tetapi perlakuan cahaya matahari 
memiliki respon pertumbuhan yang terbaik dibandingkan perlakuan warna 
cahaya. Kerapatan stomata tertinggi terjadi pada perlakuan cahaya merah, yaitu 
sebesar 14,88 ± 1,46/luas lapang pandang dan nilai rata-rata kandungan klorofil 
total tertinggi dimiliki pada perlakuan cahaya hijau sebesar 15,981 ± 0,014 mg/L, 
sedangkan berdasarkan metode kromatografi kertas secara umum menunjukkan 
kemiripan dalam hal ukuran pita, warna yang muncul dan pola pita yang dibentuk.  
Kesimpulan penelitian ini adalah warna cahaya mempengaruhi pertumbuhan, 
kerapan stomata dan kandungan klorofil. 
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